Alkohol-, drog- och antimobbningspolicy
för Tranås Warhammerförening
Alkohol och droger
Tranås Warhammerförening är en förening fri från all form av alkohol och droger.
Ovanstående är något som inte hör hemma i föreningens verksamhet eller i spelhobbyn som helhet.
Ingen förtäring av alkohol/droger får förekomma i föreningens lokal under några omständigheter
och medlemmar som befinner sig påverkade i lokalen avvisas från lokalen omedelbart och föräldrar
kontaktas.
Föreningens styrelse tar hårt på detta och det är deras ansvar att alkholförtäring eller droger inte
förekommer under några omständigher i föreningens lokal eller när vi bedriver verksamhet på andra
platser.
Föreningen skall heller inte uppmuntra till användning av någon slags form av nikotin
Energidrycker får inte förtäras av medlemmar eller andra individer med en ålder under 15 år i
föreningens lokaler samt under föreningens aktiviteter.
Som ansvariga för upprätthållelsen av denna policy skall föreningens styrelse aldrig tala positivt
eller glorifiera alkohol eller droger.
Mobbning och likabehandling
Tranås Warhammerförenings ledstjärna är att vara en plats där spelintresserade i alla åldrar kan
komma och umgås med likasinnade. Därför är det oerhört viktigt att alla känner sig välkomna i alla
lägen.
Det är föreningens styrelse som har ansvaret för att en god stämning hålls och att ingen mobbning
förekommer inom föreningens väggar. Styrelsen har som mål att jobba för att alla deltagare alltid
går hem med ett leende på läpparna efter föreningsaktivitet.
I Tranås Warhammerförening skall alla medlemmar behandlas lika oavsett kön, etnisk läggning,
religion, politisk syn eller sexuell läggning. Detta i enlighet med FN:s deklaration för mänskliga
rättigheter. Föreningens äldre medlemmar måste alltid acceptera sin plats som föredömen och därför
är det viktigt att de är medvetna om hur de ska uppföra sig under föreningstid.
Som skrivet i föreningens stadgar: ”En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av
styrelsen. ” Detta är ett beslut som kan tas av ansvariga, alltså styrelsen, när en medlem bryter mot
ovanstående policy. Policyn har blivit tillgänglig för alla medlemmar och de ansvariga har under
styrelsemöten gått in i detalj på vad innebörden är med en policy och hur vi kan jobba mot målen vi
satt.
Vid händelse av att en medlem plötsligt slutar i föreningen utan känd anledning, så ligger det i
föreningsstyrelsens ansvar att kontakta denne och utreda om något i föreningsverksamheten inte
känts bra för personen. Detta gäller också om en medlem slutar och anledningen är känd men av
negativt slag. Föreningen skall alltid sträva mot att både nya och gamla medlemmar trivs i
föreningen. God gemenskap och Tranås Warhammerförening skall vara synonymt.
Denna policy är antagen på årsmötet 19 januari 2013 och skall upprepande gånger informeras om
under föreningens verksamhetsår. Vid årsmötet 2015 reviderades policyn för att anpassas efter
Tranås kommuns riktlinjer för föreningar.
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